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1 Inleiding 

 

Nieuw jeugdstelsel 
Met de komst van de Jeugdwet is de gemeente Amsterdam per 1 januari 2015 bestuurlijk en 
financieel verantwoordelijk voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg bij opgroeien en opvoeden, 
psychische problemen en stoornissen. De visie, missie, doelen en inrichting van het nieuwe 
jeugdstelsel in Amsterdam zijn gepresenteerd in de Visie Om het kind in 2012 en het Koersbesluit Om 
het kind in 2013. De kern van het nieuwe jeugdstelsel zijn de Ouder- en Kindteams en Samen 
DOENteams, die gezamenlijk de basisinfrastructuur in 22 Amsterdamse gebieden vormen. 
Aanvullend op deze basiszorg is er de gespecialiseerde jeugdhulp, eerder aangeduid als het flexibele 
aanbod en de gespecialiseerde stedelijke en regionale voorzieningen. Geheel in lijn met de nieuwe 
jeugdwet gelden als belangrijkste principes: snel effectieve en integrale hulp bieden in de 
vertrouwde omgeving, de eigen kracht van jeugdigen, ouders en hun sociale netwerk benutten, 
kleine problemen klein houden in een sterke pedagogische infrastructuur, minder inzet van 
specialistische hulp en meer ruimte voor de professional. 

Nieuwe kennisvragen 
Deze transitie en transformatie van de zorg voor jeugd brengt nieuwe opgaven mee voor Amsterdam 
als kennisstad. Zeker ook in relatie tot de andere nieuwe taken in het sociaal domein die de 
gemeente, zoals bekend, tegelijkertijd met de veranderingen in het jeugddomein op haar bordje 
krijgt: de decentralisatie van voorzieningen op het terrein van de Algemene Wet Bijzondere 
Ziektekosten (AWBZ) naar de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de decentralisatie op 
het terrein van werk en inkomen (Participatiewet). Daarnaast heeft de gemeente te maken met 
veranderingen het kader van Passend Onderwijs. Het zijn nieuwe ontwikkelingen die veel 
kennisvragen genereren. Daarom heeft de gemeente Amsterdam ervoor gekozen om 
wetenschappelijk onderzoek te verbinden aan het nieuwe jeugdstelsel in Amsterdam, in relatie tot 
het brede sociale domein.  

NEJA en KeTJA 
De kennispartners in de stad hebben samen met de Amsterdamse praktijkinstellingen het initiatief 
genomen om in samenwerking met de gemeente een gezamenlijk programma voor onderzoek en 
kennisuitwisseling op te zetten. Twee al langer bestaande consortia hebben daarvoor de handen 
ineen geslagen: het NEJA (Netwerk Effectief Jeugdstelsel Amsterdam) en KeTJA (Kenniswerkplaats 
Transformatie Jeugd Amsterdam, voorheen de Kenniswerkplaats Tienplus). De deelnemers aan NEJA 
en KeTJA zijn: de Universiteit van Amsterdam, de Vrije Universiteit, de Hogeschool van Amsterdam, 
Hogeschool Inholland, het Kohnstamm Instituut, het Verwey-Jonker Instituut, de praktijkinstellingen 
voor preventie en jeugdhulp (waaronder de ouder- en kindteams en de Samen DOEN teams), de 
GGD, het Jeugdplatform en de beleidsafdeling jeugd van de gemeente Amsterdam. 

Transformeren en evalueren 
Het nieuwe jeugdstelsel beoogt ouders en kinderen met vragen over opgroeien en opvoeden in hun 
eigen kracht te zetten en laagdrempelig, dichtbij huis, snel en effectief ondersteuning te bieden. 
Ook als er sprake is van onveiligheid, wordt getracht maximaal met het gezinssysteem te blijven 
samenwerken. Willen deze basisprincipes in de uitvoeringspraktijk gaan werken is transformatie 
nodig. Transformeren is het cyclisch proces van leren en verbeteren dat leidt tot anders denken en 
handelen. Nieuw gedrag en handelen aanleren vraagt om inzicht en ervaring in wat werkt en wat 
niet. Daarom investeert de gemeente Amsterdam in een meerjarenprogramma waarin partners 
vanuit praktijk, beleid, wetenschap en onderwijs samenwerken om de kwaliteit en effectiviteit van 
de zorg voor jeugd te onderzoeken en te evalueren. Ook dit is een proces van continue leren en 
verbeteren. 
  



 

6 

Bij het aanbrengen van de inhoudelijke focus in het programma zijn de keuzes afgestemd op: de 
wensen van de gemeente, op de bestuurlijke transformatieagenda ‘Zorg voor de jeugd 2015-2018’, 
op landelijke onderzoeksprogrammering, op de inhoudelijke programma’s en expertise van de NEJA-
kennispartners en natuurlijk op de kennisvragen vanuit de praktijkinstellingen en het jeugdplatform. 
Uitgangspunt is dat het onderzoek ten dienste staat van de kwaliteitsverbetering van de zorg voor de 
jeugd in Amsterdam. Zowel de uitvoeringspraktijk als het jeugdbeleid van de gemeente moet kunnen 
profiteren van de onderzoeksresultaten. Het gaat erom praktijkinstellingen met bruikbare kennis te 
ondersteunen en te verrijken, zodat de effectiviteit verder verbetert. Het gaat er ook om 
beleidsvragen van de gemeente met onderzoek te beantwoorden en het jeugdbeleid op basis van 
bestaande en nieuwe wetenschappelijke kennis te onderbouwen. Tegelijkertijd is het van belang de 
ervaringskennis van de professionals in de praktijk te expliciteren en deze te benutten bij het maken 
van keuzes in het jeugdbeleid en voor het formuleren van nieuwe onderzoeksvragen. 

Leeswijzer 
In maart 2015 is het startdocument ‘Kenniscirculatie en onderzoeksprogrammering Zorg voor Jeugd 
Amsterdam’ verschenen. Als vervolg hierop komt nu het eerste NEJA-meerjarenprogramma voor 
onderzoek en kennisuitwisseling rond het vernieuwde jeugdstelsel in Amsterdam uit. Het NEJA voert 
dit meerjarenprogramma in samenwerking met KeTJA uit. Na een korte introductie op de nieuwe 
zorg voor jeugd in Amsterdam (hoofdstuk 2), beschrijft dit programmaplan de missie, doelstelling en 
werkwijze van het NEJA in samenwerking met KeTJA (hoofdstuk 3). Vervolgens staan voor de periode 
2015 – 2018 op hoofdlijnen de ambities, de inhoudelijke focus en de gekozen speerpunten van het 
onderzoeksprogramma en de activiteiten voor kennisuitwisseling, implementatie en 
onderwijsvernieuwing beschreven (hoofdstuk 4). Tot slot komen de randvoorwaarden aan de orde 
(hoofdstuk 5). 
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2 Nieuwe zorg voor jeugd in Amsterdam 

 

2.1 Missie en visie van de zorg voor jeugd in Amsterdam 

De missie is kort en krachtig dat in Amsterdam kinderen en jongeren veilig en gezond opgroeien, hun 
talenten ontwikkelen en volwaardig en verantwoordelijk participeren. De visie bestaat uit drie 
hoofdpunten: 

 Eigen Kracht en sociale veerkracht; ouders en jeugdigen benutten hun eigen kracht en die 
van de omgeving bij het oplossen van ontwikkel- en opvoed- en opgroeiproblemen. 

 Kleine problemen blijven klein; Amsterdam heeft hiertoe een sterke pedagogische 
infrastructuur in de buurten, kinderopvang, scholen.  

 Snel effectieve hulp in de vertrouwde omgeving; ernstige en langdurige gedragen 
ontwikkelproblemen zullen er altijd zijn. Passende jeugdhulp moet dan snel en zo dicht 
mogelijk bij huis – en in combinatie met het aanbod op kinderdagverblijf of school – ingezet 
worden. 

De kern van het nieuwe jeugdstelsel zijn de Ouder- en Kindteams en Samen DOENteams, die 
gezamenlijk de basisinfrastructuur in 22 Amsterdamse gebieden vormen. Aanvullend op deze 
basiszorg is er de gespecialiseerde jeugdhulp, eerder aangeduid als het flexibele aanbod en de 
gespecialiseerde stedelijke en regionale voorzieningen. Als ouders tijdelijk niet in staat zijn om 
zelfstandig, of met hulp van hun sociale netwerk of professionals, de veiligheid van hun kind te 
waarborgen komen de Jeugdbescherming, Veilig Thuis en de Raad voor de Kinderbescherming in 
beeld. Schematisch ziet het nieuwe jeugdstelsel in Amsterdam er als volgt uit: 
 

 

2.2 Inrichting van de Ouder- en Kindteams 

De Ouder- en Kindteams zijn er voor alle jeugdigen en hun ouders en andere opvoeders, zoals andere 
familieleden of leerkrachten. De doelgroep bestaat uit 143.000 jeugdigen van 0 tot 18 jaar en circa 
100.000 gezinnen. De Ouder- en Kindteams bieden basiszorg voor alle jeugdigen en gezinnen. Ze 
doen dit op het brede terrein van jeugdgezondheidszorg, opvoed- en opgroeiondersteuning, 
jeugdzorg, jeugd-GGZ en jeugd-VB. Oude sectorale schotten worden daarbij doorbroken. 
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De Ouder- en Kindteams hebben de volgende kerntaken: 
 monitoren, screenen en vaccineren; 
 versterken van het opvoedkundig klimaat in gezinnen, in de kinderopvang, op scholen en in 

buurten; 
 advies en ondersteuning bieden; 
 signaleren, analyseren en toeleiden naar en zicht houden op aanvullende hulp. 

 
De ouder- en kindadviseur is een nieuwe functie op HBO (+) niveau die een aantal bestaande functies 
op HBO-niveau uit het huidige stelsel combineert, zoals de jeugdverpleegkundige, 
schoolmaatschappelijk werker, opvoedadviseur, welzijnswerker, consulent van MEE en 
jeugdhulpverlener in de jeugdzorg en jeugd-GGZ.  
 
De ouder- en kindadviseur is een brede generalist die veel zelf kan. Dit betekent niet dat het 
multidisciplinaire werken in de Ouder- en Kindteams losgelaten wordt. De jeugdarts en de 
jeugdpsycholoog hebben een vaste plek in het Ouder- en Kindteam en daardoor krijgt een 
multifocale aanpak vorm. Ook binnen de verschillende functies zullen taakaccenten ontstaan. Dit kan 
ook vanwege de omvang van de Ouder- en Kindteams. Vanuit zorginhoudelijke en pragmatische 
overwegingen kiest Amsterdam voor een differentiatie binnen de functie van ouder- en kindadviseur 
naar leeftijdscategorie. Elke levensfase kent zijn eigen vragen en problemen en opvoedmilieu en 
vraagt in die zin om specifieke expertise en aanpak. Verschillende expertises vormen met elkaar 
gezet één team. Een gemiddeld ouder- en kindteam bestaat naar verwachting uit circa 25 fte 
waarvan 16 fte ouder- en kindadviseurs (OKA), 6 fte specialisten (jeugdartsen en jeugdpsychologen), 
1 fte voor het teammanagement, 0.5 fte doktersassistenten en 1.5 fte ondersteuning. 
 

2.3 Inrichting van de Samen DOEN-teams 

De Samen DOENteams richten zich op de huishoudens die niet-zelfredzaam zijn en te maken hebben 
met meervoudige domeinoverstijgende problematiek. De doelgroep bestaat uit 45.000 huishoudens 
in Amsterdam, waarvan circa 12.115 gezinnen met kinderen. De aanpak Samen DOEN richt zich op 
alle niet-zelfredzame huishoudens in Amsterdam, niet alleen die met kinderen. Alle teamleden 
werken op basis van een uniforme werkwijze. De problematiek in de buurt en de kenmerken van het 
gebied zijn leidend bij het samenstellen van de teams. Dit betekent een flinke variatie in het type 
professionals; van maatschappelijk werkers tot ambulante begeleiders vanuit LVB, GGZ en jeugdzorg, 
van bewoners-adviseurs tot wijkverpleegkundigen, van schuldhulpverleners tot 
participatiemedewerkers. De professionals worden uitgeleend vanuit stadsdelen, diensten en 
(zorg)instellingen. Een gemiddeld Samen DOENteam bestaat uit 5 fte generalisten, 1 fte aan 
ondersteunende functie en 0,5 fte teammanager. 
 

2.4 Doelen en werkwijze van het Ouder- en Kindteam (OKT) 

De missie van het OKT is het bevorderen van de gezondheid en de ontwikkeling van kinderen en 
jongeren tot 18 jaar in de gemeente Amsterdam door het bevorderen van adequate preventie en 
jeugdhulp. 

De doelen van het OKT zijn: 
 de sociale veerkracht en informele netwerken in wijken actief benutten en meer ruimte 

geven aan de eigen kracht van burgers; 
 eerder en sneller gezondheids-, ontwikkel-, opvoed- en opgroei- en sociaal-psychologische- 

en veiligheidsproblematiek signaleren; 
 alle kinderen, jeugdigen in het binnen het wettelijke kader met betrekking tot 

jeugdgezondheidszorg bereiken; 
 passende informatie, advies, ondersteuning en lichte ambulante jeugdhulp inzetten; 
 tijdig en terecht verwijzen naar specialistische jeugdhulp; 
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 bijdragen aan verminderd gebruik van specialistische jeugdhulp; 
 bijdragen aan het verminderen van inzet van de jeugdbescherming; 
 het waar opportuun zoeken van afstemming met de Samen DOEN teams. 

De werkwijze van het OKT kenmerkt zich door (zie: www.oktamsterdam.nl): 
 preventief werken in de wijk en bieden van adviezen en preventieve trainingen en cursussen, 

in samenwerking met het netwerk; 
 versterken van de eigen kracht van gezinnen en wijken en het sociale netwerk van gezinnen, 

waar nodig door het maken van een familiegroepsplan of familieberaad; 
 het opbouwen van een goede werkrelatie met het gezin en aansluiten op de stijl en cultuur 

van het gezin, door met motiverende gespreksvoering en oplossingsgericht te werken, 
waarbij de ouder altijd in regie blijft (behalve als de veiligheid van het kind in het geding is); 

 stimuleren van een positieve opvoedstijl; 
 altijd oog hebben voor de veiligheid van het kind, met toepassing van de Meldcode 

Kindermishandeling en risicotaxatie-instrumenten en waarbij afspraken met Veilig Thuis, 
JBRA en WSG gelden; 

 bieden van zoveel mogelijk passende hulp, met inzet van screeningsinstrumenten en waar 
nodig verwijzen naar specialistische hulp. 

 

2.5 Gespecialiseerde jeugdhulp, gecertificeerde instellingen, Veilig Thuis 

Daar waar nodig kunnen de ouder- en kindadviseurs en de Samen DOENgeneralisten, net als de 
huisartsen en kinderartsen verwijzen naar specialistische zorg. Deze specialistische zorg kenmerkt 
zich veelal door een grotere intensiteit, een grotere complexiteit of een zeer specifieke focus. Tal van 
instellingen verzorgen de specialistische zorg, klein en groot. Ook ZZP-ers of vrijgevestigde 
hulpverleners kunnen specialistische zorg leveren. Het gaat om het bieden van diagnostiek, allerlei 
vormen van ambulante zorg, pleegzorg en residentiële zorg, vanuit de deelsectoren jeugd- en 
opvoedhulp, jeugd-GGZ en de verstandelijk gehandicaptenzorg. 
De doelgroep wordt gekenmerkt door: 

 jeugdigen met ernstige psychosociale problemen (vaak met opvoedproblemen in het gezin); 
 gezinnen met ernstige opvoedingsonmacht van ouders (vaak crisis, dreiging uithuisplaatsing); 
 jeugdigen met ernstige psychische problematiek (GGZ-behandeling en/of jeugdzorg is nodig); 
 jeugdigen met een verstandelijke beperking en hun gezin, met een langdurige 

ondersteuningsbehoefte; 
 multiprobleemgezinnen met ernstige sociale problemen en ontwikkelingsproblemen bij het kind; 
 jongeren die een gevaar zijn voor de samenleving (criminaliteit, overlast); 
 specifieke doelgroepen: tienermoeders, zwerfjongeren en (dreigende) schooluitvallers. 

Samen met de zorgaanbieders van gespecialiseerde jeugdhulp ontwikkelt de gemeente voor de 
inkoop in 2017 een nieuwe visie op de inkoop van zorg, gericht op verdere ontschotting tussen de 
deelsectoren. 
 
Gecertificeerde instellingen voeren de maatregelen voor jeugdbescherming en jeugdreclassering uit. 
Als ouders niet kunnen of willen zorgen voor de veiligheid en een volwaardige ontwikkeling en 
gezondheid van hun kinderen zullen de gecertificeerde instellingen gezinsmanagement bieden met 
drang (zonder maatregel) en als dat nodig is met dwang (met ondertoezichtstelling, voogdijmaatregel 
of jeugdreclasseringsmaatregel). 
 
Volgens de nieuwe Jeugdwet en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) dient elke regio via 
Veilig Thuis een gezamenlijke aanpak voor huiselijk geweld en kindermishandeling te bieden. Veilig 
Thuis is een voorziening voor alle gemeenten in de regio Amsterdam-Amstelland en biedt één 
meldpunt voor alle vormen van huiselijk geweld – partnergeweld, ouderenmishandeling en 
kindermishandeling – voor burgers en professionals. Veilig Thuis is 24 uur per etmaal bereikbaar en 
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landelijk is een Model Handelingsprotocol vastgesteld dat het kader vormt voor de lokale 
werkprocessen. 
 
Daarnaast houdt in het nieuwe stelsel de Raad voor de Kinderbescherming zijn rol als onafhankelijke 
en landelijk werkende overheidsinstelling. De Raad kan de rechter verzoeken een 
kinderbeschermingsmaatregel op te leggen, adviseert de rechter bij gezag- en omgangszaken als 
ouders die uit elkaar gaan het niet eens worden over afspraken over de kinderen, onderzoekt de 
situatie van jongeren die met de politie in aanraking komen en is betrokken bij zaken op het gebied 
van afstand doen, de screening van pleeggezinnen, adoptiegezinnen, adviesaanvragen over adoptie 
en afstammingsvragen. Daarnaast heeft de Raad een toetsende en toezichthoudende taak bij 
beschermings- en strafzaken. 
 

2.6 Lerend stelsel 

Om het proces van voortdurende kwaliteitsverbetering te stimuleren heeft de gemeente Amsterdam 
een lerend systeem ofwel een permanente leeromgeving in het nieuwe jeugdstelsel voor ogen. Het 
gaat er in het stelsel om dat de gemeente én zorgorganisaties én professionals én cliënten bij 
voortduring zoeken naar verbetermogelijkheden, zichzelf en elkaar de spiegel voorhouden en leren 
van successen en mislukkingen. Meervoudige evaluaties, met een mix van kwantitatieve en 
kwalitatieve informatie doen het meest recht aan de complexiteit op de werkvloer. Kwaliteitsvragen 
laten zich niet uitsluitend beantwoorden met kwantitatieve informatie. Ook kwalitatief onderzoek, 
bijvoorbeeld middels interviews, visitatie-rondes of gesprekken in focusgroepen, is noodzakelijk om 
een goed beeld te vormen. 
 
Binnen het OKT is het leren op de werkvloer een belangrijk middel om de professionalisering van het 
OKT en dus ook van de ouder- en kindadviseur verder te ontwikkelen. De ouder- en kindadviseur 
heeft in het nieuwe jeugdstelsel een centrale rol. Het stelsel vraagt van de ouder- en kindadviseurs 
een omslag in denken en handelen, nieuwe manieren van werken en een bredere kijk op de 
problematiek van ouders en kinderen. Ze geven praktische invulling aan de doelen van de 
transformatie. De ouder- en kindadviseurs maken deel uit van de wijk; zij zitten op allerlei plekken in 
de wijk en in de scholen. 
Elk OKT dient als lerend systeem de professionalisering voor zowel het team als geheel als voor de 
individuele leden vorm te geven. Naast individuele leeropgaven en leertrajecten zijn er leervormen 
te onderscheiden, die vooral van waarde zijn voor het team als geheel. Bijvoorbeeld: intervisie en 
supervisie, casuïstiekbesprekingen, workshops en training en vakgebonden (bij)scholing.  
 
Om sturing te geven aan de kwaliteit van de zorg is ‘de prestatiedialoog‘ als onderdeel van het lerend 
stelsel in ontwikkeling. Dit staat voor het gesprek tussen gemeente en zorgaanbieders over de te 
behalen doelen en prestaties. In grote lijn is het doel van de prestatiedialoog om op basis van 
kwalitatieve en kwantitatieve informatie te beoordelen of doelen en prestaties zijn gehaald. Het gaat 
daarbij om het leren van die prestaties en om het continu verbeteren van de zorg. In deze cultuur 
staat de dialoog centraal, gebaseerd op de principes van waarderend onderzoeken (‘appreciative 
inquiry’): waardoor gaat het goed (geheim van de smid) en waardoor gaat het niet goed (begrijpen 
van de situatie). De prestatiedialoog is ook gebaseerd op oplossingsgericht werken: herkennen 
(herkennen we de resultaten?), verklaren (kunnen we de resultaten verklaren?), beoordelen (wat 
vinden we van de resultaten?) en verbeteren (zijn verbeteracties nodig en zo ja, welke?). 
 
Om het leren op bestuurlijk vlak vorm te geven is de bestuurlijke leertafel ingericht. Dit zijn leer- of 
thematafels waaraan bestuurders deelnemen en die primair zijn bedoeld om te reflecteren op de 
uitvoeringspraktijk en daar lessen uit te trekken. 
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3 NEJA: Netwerk Effectief Jeugdstelsel Amsterdam 

 

3.1 Historie van het NEJA 

In 2010 is het NEJA opgericht, op initiatief van de praktijkinstellingen voor jeugd- en opvoedhulp in 
Amsterdam en met een startsubsidie van ZonMw, de landelijke financieringsorganisatie van 
gezondheidsonderzoek. Dit NEJA was een samenwerkingsverband tussen die praktijkinstellingen voor 
jeugd- en opvoedhulp, het toenmalige Bureau Jeugdzorg, HvA, UvA, VU, NJi en Kohnstamm Instituut. 
Het was daarmee het eerste netwerk in de jeugdzorg dat een brug sloeg tussen wetenschap en 
praktijk. Doel van het NEJA was het bevorderen van de kwaliteit en effectiviteit van de jeugd- en 
opvoedhulp. Activiteiten die het NEJA in de periode 2010-2015 heeft ontplooid zijn onder meer: 

 beschrijven en theoretisch onderbouwen van een vijftal trainingen en 
jeugdzorgprogramma’s, voor opname in de databank effectieve jeugdinterventies; 

 het project ‘Klimmen op de effectladder’, gericht op het inzichtelijk maken en verbeteren van 
de mate van effectiviteit van Amsterdamse jeugdzorginterventies, o.a. door te zorgen voor 
betere methodiekhandleidingen en het stimuleren van het meten van resultaten van de hulp 
in de praktijk; 

 het project ‘Wie helpt de hulpverlener’ (met subsidie van SiA), waarin werd onderzocht wat 
professionals aan ondersteuning nodig hebben om hun werk kwalitatief goed uit te voeren; 

 diverse onderzoeksscripties door HBO en WO masterstudenten; 
 vele kennisuitwisselingsbijeenkomsten, gastcolleges en posterpresentaties; 
 en twee grootschalige NEJA-conferenties. 

 

3.2 Missie en doelstelling van het NEJA 

In 2014, toen de nieuwe Jeugdwet werd voorbereid, heeft de gemeente Amsterdam besloten om het 
nieuwe jeugdstel in de stad van meet af aan met onderzoek te evalueren. De kennispartners en 
praktijkinstellingen van het NEJA hebben in samenwerking met de gemeente de contouren voor een 
gezamenlijk programma voor onderzoek en kennisuitwisseling rond het nieuwe jeugdstelsel in de 
stad uitgewerkt. Het NEJA is daartoe uitgebreid nieuwe consortiumpartners en de missie en 
doelstelling van het NEJA zijn aangescherpt. 
 
Missie 
De missie van het kennis- en onderzoeksnetwerk NEJA is het bevorderen van de kwaliteit en 
effectiviteit van de zorg voor jeugd, door gezamenlijk werk te maken van kennisuitwisseling en 
onderzoek op het terrein van de transitie en transformatie van de zorg voor jeugd in Amsterdam.  
 
Doelstelling 
Het NEJA staat voor het verbinden van praktijk, onderzoek, onderwijs en beleid in het jeugddomein, 
door: 

 het initiëren en uitvoeren van (effect)onderzoek dat zich laat leiden door vragen uit de 
praktijk en het beleid en waarvan de uitkomsten praktisch toepasbaar zijn en 
maatschappelijke relevantie hebben, zodat vooral de opgroeiende jeugd en hun ouders er 
van profiteren; 

 het organiseren en stimuleren van kennisuitwisseling tussen praktijkprofessionals, 
onderzoekers, beleidsmakers en docenten, zodat we in het stelsel leren van wat we weten; 

 het bevorderen van de vakbekwaamheid van de jeugdprofessionals op basis van 
wetenschappelijke kennis en kennis en inzichten uit ervaringen van professionals, jeugdigen 
en hun ouders; 

 bijdragen aan onderwijsvernieuwing door nieuwe kennis en vaardigheden te implementeren 
in de curricula op de hogescholen en universiteiten in de regio. 
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3.3 Consortiumpartners NEJA 

De consortiumpartners van het NEJA bestaan uit kernpartners en geassocieerd partners. 
 
Kernpartners 
De kernpartners van het NEJA zijn: 

 de joint venture voor de Ouder- en Kindteams;  
 de organisatie voor de Samen DOEN buurtteams;  
 praktijkinstellingen voor gespecialiseerde jeugdhulp en jeugd-GGZ: 

- Altra,  
- Spirit, 
- MOC ’t Kabouterhuis, 
- De Bascule, 
- HVO-Querido;  

 de gecertificeerde instellingen: 
- Jeugdbescherming Regio Amsterdam, 
- William Schrikkergroep;  

 GGD Amsterdam - cluster Jeugdgezondheidszorg;  
 Hogeschool van Amsterdam: lectoraat Kwaliteit en Effectiviteit in de Zorg voor Jeugd);  
 Hogeschool Inholland: lectoraat Leefwerelden van Jeugd;  
 Universiteit van Amsterdam: 

- afdeling Opvoedingsondersteuning, 
- afdeling Forensische Orthopedagogiek;  

 Vrije Universiteit: 
- sectie Ontwikkelingspedagogiek, 
- sectie Theoretische en Onderwijspedagogiek, inclusief de leerstoel ‘Opvoeden in de multi-

etnische stad’, 
- sectie Klinische ontwikkelingspsychologie; 

 de samenwerkende afdelingen Kinder- en Jeugdpsychiatrie van AMC-UvA en VUmc; 
 het Verwey-Jonker Instituut; 
 het Kohnstamm Instituut;  
 het Nederlands Jeugdinstituut: de leerstoel ‘Monitoring en innovatie zorg voor jeugd’;  
 het Jeugdplatform Amsterdam;  
 Gemeente Amsterdam - cluster Sociaal/Afdeling Jeugd  

De ambitie van het NEJA is om in de loop van de komende jaren het aantal deelnemende 
praktijkpartners vanuit de verschillende deelsectoren van de zorg voor jeugd verder uit te breiden. 
 
Geassocieerd partners 
Volgens het zwaan-kleef-aan-principe kunnen andere deelnemers als geassocieerd partners 
aanhaken als deelnemer aan het NEJA, al dan niet op tijdelijk basis. Geassocieerd NEJA-partners zijn: 

 Coördinatoren van de academische werkplaatsen en expertisenetwerken in de regio; 
 Collega-hoogleraren en collega-lectoren van de kernpartners of toekomstige kernpartners. 

 

3.4 KeTJA: Kenniswerkplaats Transformatie Jeugd Amsterdam 

Al langere tijd bestond een verbinding tussen het NEJA en de Kenniswerkplaats Tienplus. In het kader 
van de gezamenlijke onderzoeksprogrammering rond het nieuwe jeugdstelsel in de stad, hebben de 
consortiumpartners van NEJA en de Kenniswerkplaats Tienplus de handen nog sterker ineen 
geslagen. Intussen heeft ZonMw, de landelijke financieringsorganisatie van gezondheidsonderzoek, 
een landelijk programma voor Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd opgezet. Dit 
programma ondersteunt de transformatie van de jeugdhulp met 12 academische werkplaatsen. De 
nadruk ligt op de toepassing en doorontwikkeling van bestaande kennis.  
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In het kader van dit landelijke ZonMw programma kreeg de Kenniswerkplaats Tienplus de kans zich 
door te ontwikkelen tot de Kenniswerkplaats Transformatie Jeugd Amsterdam (KeTJA). KeTJA 
ontvangt subsidie van ZonMW. Naar de wens van de subsidiegever en om herkenbaar te zijn in het 
landelijke programma voor academische werkplaatsen transformatie jeugd is KeTJA een eigen 
entiteit. Voor het onderzoeksprogramma van het jeugdstelsel in de regio Amsterdam opereren NEJA 
en KeTJA als één geheel. In de werkstructuur komt dat tot uiting doordat de stuurgroepleden van 
KeTJA allen ook deelnemen aan de stuurgroep van NEJA. Ook de inhoudelijke programma’s van NEJA 
en KeTJA zijn een logisch geheel. De inhoudelijke onderzoeksprojecten van KeTJA zijn onderdeel van 
het totale onderzoeksprogramma van het NEJA. In de diverse projectgroepen werken projectleden 
van NEJA en KeTJA samen. 
 

3.5 Werkstructuur NEJA en KeTJA 

 
Integrale werkstructuur NEJA en KeTJA 
Schematisch ziet de werkstructuur van de integrale samenwerking tussen NEJA en KeTJA er als volgt 
uit: 
 

 
 
 
Rollen, taken en verantwoordelijkheden 
Hieronder staan de rollen, taken en verantwoordelijkheden van de verschillende gremia binnen de 
werkstructuur van NEJA en KeTJA beschreven. 
 
Stuurgroep NEJA 
In de stuurgroep zijn de kernpartners vertegenwoordigd. De stuurgroep bestaat uit de deelnemende 
hoogleraren, lectoren en een vertegenwoordiging van de bestuurders van alle deelnemende 
praktijkinstellingen en van de ambtelijke lijn van de gemeente Amsterdam. 
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De stuurgroep komt één of twee keer per jaar bijeen en heeft als taken: 
 bewaken van de uitvoering van de hoofdlijnen van het NEJA-meerjarenprogramma; 
 bewaken van de aansluiting tussen de NEJA- en KeTJA-activiteiten; 
 promoten van NEJA en KeTJA; 
 actief bijdragen aan de activiteiten voor kennisuitwisseling; 
 actief bijdragen aan de werving van onderzoeksubsidies; 
 jaarlijks samenstellen en toezicht houden op het dagelijks bestuur; 
 onderhouden van contacten met de programmaraad en de projectgroepen en waar relevant 

deelnemen aan de projectgroepen; 
 goedkeuren van het jaarverslag; 
 toelaten van nieuwe kernpartners of geassocieerd partners bij het NEJA. 

 
Het stuurgroeplid namens de gemeente Amsterdam heeft tot extra taak: 

 het nemen van besluiten over de begroting en uitgaven van het NEJA uit het budget dat de 
gemeente jaarlijks toekent aan het NEJA. 

 
Dagelijks Bestuur NEJA 
Het dagelijks bestuur bestaat uit een kleine delegatie van de stuurgroep. De samenstelling rouleert, 
indien gewenst, jaarlijks. Het dagelijks bestuur komt viermaal per jaar bijeen en heeft als taken: 

 stimuleren van de voortgang van lopende activiteiten voor onderzoek en kennisuitwisseling; 
 voorstellen van nieuwe activiteiten voor onderzoek en kennisuitwisseling; 
 signaleren van kansen voor onderzoekssubsidies; 
 voorbereiden van stuurgroepvergaderingen. 

 
Stuurgroep KeTJA 
Omdat KeTJA voor subsidieverstrekker ZonMW een aparte entiteit is, kent KeTJA een eigen 
stuurgroep. De leden van de stuurgroep KeTJA zijn allen ook lid van de stuurgroep NEJA. De 
stuurgroep KeTJA komt jaarlijks bijeen met als doel: 

 evalueren van de KeTJA projecten en activiteiten; 

 gevraagd en ongevraagd adviseren over de aanpassing en prioritering van de KeTJA 
activiteiten; 

 bewaken van de aansluiting tussen de KeTJA- en NEJA –activiteiten. 
 
Programmaraad 
De programmaraad is samengesteld uit senior onderzoekers en senior beleidsmedewerkers van alle 
consortiumpartners. De programmaraad komt minimaal vijf keer per jaar bijeen en heeft tot taak: 

 elkaar op de hoogte houden van lopende activiteiten voor onderzoek en kennisuitwisseling; 
 bewaken van de onderlinge samenhang tussen activiteiten voor onderzoek en 

kennisuitwisseling; 
 signaleren van kansen voor onderzoeksubsidies en meeschrijven aan aanvragen voor 

onderzoeksubsidies; 
 organiseren van activiteiten voor kennisuitwisseling; 
 voorbereiden en voorzitten van projectgroepen. 

 
Projectgroepen 
Rondom de inhoudelijke programmalijnen van NEJA en KeTJA worden projectgroepen gevormd. 
Deze worden op maat samengesteld en hebben tot taak: 

 uitvoeren van onderzoeksprojecten van het NEJA en KeTJA; 
 bewaken van de onderlinge samenhang tussen onderzoeksprojecten binnen de 

programmalijn; 
 organiseren van activiteiten voor kennisdeling die betrekking hebben op de programmalijn; 
 signaleren van kansen voor nieuwe onderzoeksubsidies binnen de programmalijn. 
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Coördinator 
De taken van de NEJA-coördinator, ondersteund door een assistent-coördinator, zijn: 

 fungeren als verbindingsofficier tussen gemeente, kennisinstellingen en praktijkinstellingen, 
 onderhouden van alle contacten binnen en buiten het netwerk, 
 voorbereiden van vergaderingen van stuurgroep en dagelijks bestuur, 
 voorbereiden en voorzitten van de programmaraad, 
 voorbereiden jaarverslag, 
 bewaken van de afhandeling van financiële zaken van het NEJA. 

 
Communicatiemedewerker 
De gemeente Amsterdam stelt een communicatiemedewerker beschikbaar voor enkele 
communicatietaken binnen het NEJA; deze teken zijn: 

 opstellen en mede uitvoeren van het communicatieplan voor het NEJA; 
 adviseren over het gebruik van de huisstijl van het NEJA. 

 
Jeugdplatform 
Het jeugdplatform is in 2014 opgericht in opdracht van de gemeente Amsterdam . Het bestaat uit 
werkgroepen en teams van actieve cliënten (jeugdigen en ouders), die hun ervaringen inbrengen en 
advies geven over jeugdhulp, jeugdbescherming, opvoed- of opgroeiondersteuning, 
jeugdreclassering, pleegzorg of residentiële jeugdhulp, jeugd-GGZ, passend onderwijs of zorg voor 
jeugdigen met LVB. 
Het jeugdplatform is vertegenwoordigd in de stuurgroep NEJA en de stuurgroep KeTJA en draagt 
actief bij aan NEJA- en KeTJA-projecten. 
 
Geassocieerd partners 
Personen die als geassocieerd partner kunnen deelnemen aan het NEJA zijn coördinatoren van de 
academische werkplaatsen en expertisenetwerken in de regio en collega-hoogleraren en collega-
lectoren van de kernpartners of toekomstige kernpartners. Zij kunnen deelnemen aan activiteiten 
voor kennisuitwisseling en deze zelf organiseren. Zij kunnen samen met kernpartners 
onderzoeksprojecten entameren en uitvoeren. 
 
Intentieverklaring 
De consortiumpartners zetten zich in om gelijkwaardigheid in en meerwaarde van de onderlinge 
samenwerking te creëren en voor de continuering van deze samenwerking. Daartoe ondertekenen zij 
de intentieverklaring tot deelname aan het NEJA. 
 

3.6 Regionale kennisinfrastructuur 

Onder invloed van veranderingen die in de landelijke kennisinfrastructuur van het jeugddomein 
plaats vinden, beoogt het NEJA intensieve samenwerken met andere academische werkplaatsen, 
onderzoeksconsortia en expertisenetwerken in de regio. De bedoeling is om een regionale 
kennisinfrastructuur met regionale kennisuitwisseling te stimuleren. Het NEJA staat in verbinding 
met o.a. het Sarphati Instituut, de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht (AAGG), het 
Expertisenetwerk Jonge Kind, de Academische Werkplaats Jeugd en Gezondheid (JWAG), de 
Academische werkplaats Risicovolle jeugd, de Academische Werkplaats Kindermishandeling, het 
Urban Vitality Programma van de HvA, het Consortium Wat Werkt voor ouders met beperkingen en 
de WMO-werkplaats Amsterdam (een separaat overzicht biedt een korte beschrijving van genoemde 
consortia). 
De coördinatoren van deze consortia nemen als geassocieerd consortiumpartner deel aan het NEJA. 
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4 Meerjarenprogramma ‘Lerend en effectief jeugdstelsel’ 

 

4.1 Hoofdlijnen 

Het NEJA-meerjarenprogramma biedt het inhoudelijk kader voor onderzoek en kennisuitwisseling 
rond het jeugdstelsel in Amsterdam voor de periode 2015 – 2018. Bij het aanbrengen van de 
inhoudelijke focus zijn de keuzes afgestemd op de wensen van de gemeente, op de bestuurlijke 
transformatieagenda Zorg voor de jeugd 2015-2018, op landelijke onderzoeksprogrammering, op de 
inhoudelijke programma’s en expertise van de NEJA-kennispartners en natuurlijk op de kennisvragen 
vanuit de praktijkinstellingen en het jeugdplatform. 
Dit programmaplan omschrijft de hoofdlijnen van het inhoudelijke programma. Het legt een aantal 
inhoudelijke speerpunten vast die door alle consortiumpartners vanuit zowel beleid, praktijk als 
onderzoek gezamenlijk zijn gekozen. In dit plan staan geen gedetailleerde onderzoeksopzetten 
uitgewerkt. Het geeft focus aan de inhoudelijke thema’s van het NEJA-onderzoeksprogramma en is 
daarmee richtinggevend voor de onderzoeksprojecten die starten. Tegelijkertijd kent dit plan een 
zekere inhoudelijke bandbreedte, zodat het kansen biedt om externe subsidies voor 
onderzoeksprojecten te werven. 
 
Aan de orde komen de centrale vraag met een korte en lange termijn kennisbehoefte, uitleg over het 
kennisportaal dat wordt opgezet en de programmalijnen ‘effectieve basiszorg’, ‘effectieve 
specialistische jeugd- en gezinsinterventies’, ‘risicovol ouderschap’ en ‘kwaliteit van de pedagogische 
omgeving’. Ook de voorgenomen activiteiten voor kennisuitwisseling, implementatie en 
onderwijsvernieuwing staan beschreven. 
 

4.2 Centrale vraag met korte en lange termijn kennisbehoefte 

De centrale vraag van het meerjaren onderzoeksprogramma van het NEJA is: 
‘Wat zijn de werkzame principes in het nieuwe stelsel van de zorg voor jeugd in Amsterdam?’ 
 
Deze vraag wordt toegespitst op de volgende speerpunten: 

 effectiviteit van de basiszorg jeugd; 
 onderbouwing van het professioneel handelen van de ouder- en kindadviseur; 
 effectiviteit van de specialistische jeugd- en gezinsinterventies; 
 voorkomen van de overdracht van problemen van generatie op generatie; 
 werkzame elementen van een veilig pedagogisch klimaat in (pleeg)gezin, school, buurt, 

kinderopvang en ambulante en residentiële voorzieningen. 
Het thema veiligheid komt bij alle onderdelen van het onderzoeksprogramma aan de orde. 
 
Het gaat om onderzoek waarvan de uitkomsten toepasbaar zijn in praktijk en beleid. De uitvoering 
van het onderzoeksprogramma moet bijdragen aan het onderbouwen van de basisprincipes van het 
nieuwe stelsel: 

 snel effectieve en integrale hulp in de vertrouwde omgeving; 
 versterken eigen verantwoordelijkheid en eigen kracht van jeugdigen, ouders en hun sociale 

netwerk; 
 kleine problemen klein houden in een sterke pedagogische infrastructuur. 

 
Het programma kent een onderscheid tussen korte en lange termijn kennisbehoefte. 
In het programma is veel aandacht voor de urgentie van de korte termijn kennisbehoefte. Die korte 
termijn kennisbehoefte ontstaat door de vele nieuwe ontwikkelingen, die een omslag in denken en 
handelen, nieuwe manieren van werken en een bredere kijk op de problematiek van ouders en 
kinderen met zich meebrengen. Om te voorzien in deze ‘snelle kennis’ komt er een kennisportaal, 
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waar professionals en beleidsmakers terecht kunnen om kennis te delen, bestaande kennis op te 
halen of praktijkgerichte onderzoeksvragen op korte termijn te laten beantwoorden. 
 
De lange termijn kennisbehoefte heeft betrekking op het doorgronden van de werkzame elementen 
in het professioneel handelen in zowel preventie als jeugdhulp. Daar is langlopend of diepgaander 
effectonderzoek voor nodig. Om deze ‘langzame kennis’ op te bouwen zijn opeenvolgende en met 
elkaar samenhangende effectonderzoeken nodig. Het NEJA investeert hierin door 
onderzoeksprojecten voor ‘scientist practitioners’ te financieren. Deze ‘scientist practitioners’ zijn 
praktijkprofessionals en tevens wetenschappelijk onderzoekers, die vijftig procent van hun werktijd 
aan onderzoek besteden en vijftig procent aan hun reguliere werk in de praktijk. Daardoor zorgen zij 
voor de verbinding tussen het onderzoek en de praktijk. 
 
Het NEJA stimuleert ook de inzet van HBO en WO master studenten om voor hun 
afstudeeronderzoek kortlopende klein-en-fijn projecten of onderdelen van langlopend onderzoek uit 
te voeren. 
 

4.3 Portaalfunctie 

De vele nieuwe ontwikkelingen in het jeugdstelsel vergen een omslag in denken en handelen, nieuwe 
manieren van werken en een bredere kijk op de problematiek van ouders en kinderen. Dit doet een 
behoefte aan korte termijn kennis ontstaan. Om te voorzien in deze ‘snelle kennis’ komt er een 
kennisportaal, waar professionals en beleidsmakers terecht kunnen om kennis te delen, bestaande 
kennis op te halen of praktijkgerichte onderzoeksvragen op korte termijn te laten beantwoorden. 
De portaalfunctie is bedoeld om beter en sneller te bemiddelen tussen de kennisvraag en kennis die 
al beschikbaar is uit praktijkonderzoek, academisch onderzoek of ervaringskennis. KeTJA zal de 
portaalfunctie uitvoeren en de NEJA-partners worden ingeschakeld om antwoorden te bieden op de 
kennisvragen, waar nodig met subsidie vanuit het NEJA. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een 
persoonlijk adviesgesprek, een masterclass, een workshop, een gegevensanalyse, een (kort) 
literatuuroverzicht of een praktisch handvat, allemaal vormen van zogeheten ‘klein en fijn projecten’. 
De websites www.neja.nl en www.ketja.nl bieden toegang tot het portaal. 
Tijdens een voorbereidende verkenning bij de OKT’s is gebleken dat daar bijvoorbeeld kennisvragen 
leven rond het versterken van eigen kracht, samenwerking met scholen, samenwerking met 
specialistische zorg, bereiken van migrantenouders of het bereiken van vaders. 
 

4.4 Programmalijn Effectieve basiszorg jeugd 

In het Amsterdamse jeugdstelsel bestaat de basiszorg jeugd uit de ouder- en kindteams en de Samen 
DOENteams. Focus van deze programmalijn is: met wetenschappelijke kennis, ervaringskennis van 
professionals en cliëntvoorkeuren onderbouwen van het handelen van de jeugdgeneralisten in de 
basiszorg, de ouder- en kindadviseur en de Samen DOENprofessional, en hun samenwerking met de 
specialisten. Landelijke ontwikkelingen rond het thema ’werken op basis van werkzame elementen’ 
worden hierbij betrokken. 
Belangrijke vragenstukken zijn: 

 Wat zijn de kenmerken van de doelgroep van de ouder- en kindteams? 
 Hoe kan de werkwijze in de basiszorg vorm krijgen zodat deze tot effect heeft dat de eigen 

kracht van jeugdigen, ouders en hun sociale omgeving wordt versterkt, dat kleine problemen 
klein blijven en dat snel effectieve hulp dichtbij wordt gerealiseerd? 

 Wanneer leidt generalistische hulp tot het beste resultaat en wanneer (bij welke problemen) 
leidt inzet van specialistische hulp tot betere resultaten en is deze kosteneffectiever? 

Deze programmalijn spitst zich toe op de volgende speerpunten: 
 
  

http://www.neja.nl/
http://www.ketja.nl/
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Doorontwikkeling basismethodiek voor ouder- en kindadviseurs (KeTJA programma) 
De ontwikkeling van de Ouder- en Kindteams staat centraal in de bestuurlijke transformatieagenda. 
Het gaat om het expliciteren, beschrijven, onderbouwen, ontwikkelen en evalueren van de 
basismethodiek OKT, gespecificeerd naar zeven werkgebieden, namelijk preventief werken, 
versterken eigen kracht, werken met hele gezin, stimuleren positieve opvoedstijl, veiligheid plus 
kindermishandeling en passende hulp inzetten. Evaluatieonderzoek naar het methodisch handelen 
van de ouder- en kindadviseur moet inzicht gaan bieden in wat werkt en wat niet werkt in het 
realiseren van basisprincipes als: problemen eerder signaleren en oppakken,  kleine problemen klein 
houden, normaliseren van alledaagse opvoedvragen, versterken van eigen kracht en regie bij ouders 
en zorg volgens het principe 1 gezin – 1 plan. Daarbij zal onderzoek zich ook richten op de volgende  
thema’s uit de bestuurlijke transformatieagenda: sensitiviteit van professionals voor de culturele 
diversiteit van de doelgroep, integraal werken in de zorgketen, integrale samenwerking tussen de 
OKT’s en de jeugdgezondheidszorg, de samenhang met de Samen DOEN aanpak, het optimaliseren 
van de samenwerking tussen de generalist en specialist en de verbinding met onderwijs. 
 
Kennisondersteuning van het lerend systeem in de ouder- en kindteams (KeTJA programma) 
Welke modellen van leren bijdragen aan een optimaal leerproces van OKT’s? Het gaat om het 
zichtbaar maken van de wijze waarop er in teams geleerd wordt, welke leervormen en modellen 
goed werken, hoe er geleerd wordt van feedback van cliënten, collega’s en samenwerkingspartners. 
Bijvoorbeeld, intervisie en supervisie, casuïstiekbesprekingen, workshops en training en 
vakgebonden (bij)scholing. 
 
Effectief signaleren en beslissen over passende zorg 
Hoe krijgen we meer evidentie onder wat we wanneer inzetten in het stelsel? Die vraag begint bij 
tijdig en effectief signaleren van vragen en problemen. Welke instrumenten zijn daarbij nodig? Het 
gaat hierbij ook om het ontwikkelen van instrumentarium dat aansluit bij de principes van het 
nieuwe stelsel, bijvoorbeeld voor het in kaart brengen van eigen kracht, veerkracht of 
zelfredzaamheid. 
Na het signaleren volgt het beslissen over de inzet van passende hulp. Verder onderzoek is nodig 
naar overwegingen om wel of geen specialistische hulp en te zetten en naar gedeelde 
besluitvorming, de manier waar op professionals samen met de gezinnen beslissen over de best 
passende ondersteuning. 
De evaluatie van verwijzen en beschikken staat prominent in de bestuurlijke transformatieagenda. 
 
Werkzame elementen basiszorg 
Wat werkt in de basiszorg van het jeugdstelsel en wat werkt niet? Hier is ruimte voor studies gericht 
op de evaluatie van werkzame elementen in de basiszorg. Wat zijn effectieve aanpakken voor de 
meest voorkomende opvoed- en opgroeivragen? Welke preventieve aanpakken zijn effectief? Het 
gaat om het benutten van bestaande kennis vanuit verschillende bronnen: ervaringskennis van 
ouders, jeugdigen en professionals, kennis uit wetenschappelijk en praktijkonderzoek en kennis uit 
beleidsonderzoek. Het gaat ook genereren van nieuwe kennis middels evaluatieonderzoek. Speciale 
aandacht is er voor de effectiviteit van de samenwerking tussen OKT’s en basisvoorzieningen in de 
wijken en tussen OKT’s en specialistische voorzieningen (thema’s uit de bestuurlijke 
transformatieagenda). 
 

4.5 Programmalijn Effectieve specialistische jeugd- en gezinsinterventies 

De specialistische zorg voor jeugd betreft het bieden van diagnostiek, allerlei vormen van ambulante 
zorg, pleegzorg, residentiële zorg en jeugdbescherming, vanuit de deelsectoren jeugd- en 
opvoedhulp, jeugd-GGZ en de verstandelijk gehandicaptenzorg. De laatste jaren is er steeds meer 
aandacht voor en onderzoek naar de effectiviteit van deze specialistische jeugd- en 
gezinsinterventies. Toch voldoet nog maar een zeer beperkt aantal interventies aan de 
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wetenschappelijke criteria voor ‘evidence-based’. Verder onderzoek naar de effectiviteit van 
interventies blijft nodig. Ook dient het onderzoek zich meer te richten op het expliciteren van de 
werkzame elementen van deze interventies en de mate waarin deze werkzame elementen bijdragen 
aan de effectiviteit. Uiteindelijk vragen problemen en risico’s in opgroeien en opvoeden om 
passende en effectieve hulp, op maat afgestemd op de diversiteit van doelgroepen en de intensiteit 
van de problematiek. Van belang hierbij is dat interventies ingrijpen op de factoren die ernstige 
psychosociale en opvoedingsproblemen veroorzaken en in stand houden. Uit onderzoek blijkt 
namelijk steeds vaker dat bij ernstige problematiek de risicofactoren talrijker en sterker zijn dan de 
werking van protectieve factoren. Ook het thema ‘behandelintegriteit’ is relevant voor de 
effectiviteit. Dat gaat erover of de werkzame elementen van interventie daadwerkelijk worden 
uitgevoerd. De speerpunten van deze programmalijn zijn:  
 
(Kosten)effectiviteit van jeugd- en gezinsinterventies 
Het gaat hier om onderzoek naar doelgroepprofielen binnen de specialistische zorg. Hier wordt 
aansluiting gezocht bij de Integrale Monitor Jeugdstelsel van de gemeente. Het gaat ook om 
effectstudies naar specifieke interventies en naar werkzame elementen in deze interventies. Het gaat 
om studies naar de kosteneffectiviteit van interventies. Dit sluit aan bij het transformatiedoel 
‘Goedkoper en van goede kwaliteit’. Een specifiek thema in deze effectstudies is de sensitiviteit van 
professionals voor de culturele diversiteit van de doelgroep. 
 
Effectiviteit van aanpakken bij specifieke doelgroepen 
In aansluiting op bovenstaand speerpunt – en in aansluiting op de bestuurlijke transformatieagenda – 
is er extra aandacht voor onderzoek naar de effectiviteit van aanpakken voor specifieke doelgroepen 
zoals, multiprobleemgezinnen, tienermoeders, zwerfjongeren, de doelgroep LHBT, (dreigende) 
schooluitvallers, kwetsbare jongeren in de overgangsfase naar volwassenheid (18-/18+) en jongeren 
die behoren tot etnische minderheden en zijn ondervertegenwoordigd in de jeugd-GGZ. 
 
Evalueren multifocale zorg en ketenzorg 
Er worden steeds meer vormen van integrale jeugdhulp ontwikkeld (zoals ook benoemd in de 
bestuurlijke transformatieagenda), die de schotten tussen de deelsectoren jeugd- en opvoedhulp, 
jeugd-GGZ en Jeugd-VB doorbreken. Wat zijn de werkzame elementen van multifocale programma’s 
en is deze multifocale zorg kosteneffectiever? En wat zijn de werkzame elementen van werken in de 
keten? 
 
Effectiviteit pleegzorg 
Pleegzorg is de eerste keus bij uithuisplaatsing van een kind, aangezien het gaat om een vorm van 
opvang in gezinsverband die het dichts bij de natuurlijke situatie staat. Het aantal pleegkinderen 
groeit. Wat zijn de werkzame elementen van pleegzorg? Extra aandachtspunt is onderzoek naar 
effectieve ondersteuning aan pleegkinderen met ernstige gedrags- en emotionele problemen, 
traumaklachten en hechtingsproblemen. 
 

4.6 Programmalijn Risicovol ouderschap 

Onder risicovol ouderschap wordt de groep ouders verstaan die kwetsbaar zijn door onder andere 
hun jonge leeftijd, een belaste voorgeschiedenis, angst of depressie, een verstandelijke beperking en 
vaak in combinatie met problemen of meerdere leefgebieden, zoals gezondheid, werk, huisvesting of 
financiën. Risicovol ouderschap komt vooral tot uiting in moeilijke opvoedsituaties en uit onderzoek 
blijkt dat dan het risico op kindermishandeling groot is. Bij deze groep ouders is het risico ook groot 
dat zij hun problemen overdragen op hun kinderen, de zogenaamde intergenerationele cirkel van 
risico, met alle negatieve gevolgen voor de ontwikkeling van het kind van dien. Vroegtijdige 
signalering van deze problemen, het liefst al tijdens de zwangerschap, en gepaste ondersteuning is 
bij deze risicogroep van groot belang. Het spreekt eigenlijk voor zich dat het waarborgen van 
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veiligheid en het voorkomen van onveiligheid in gezinnen belangrijke onderwerpen in de bestuurlijke 
transformatieagenda zijn. De programmalijn risicovol ouderschap sluit daar goed bij aan en tevens 
krijgt het thema veiligheid in alle programmalijnen aandacht. 
De speerpunten van de programmalijn risicovol ouderschap zijn: 
 
Voorkomen van overdracht van intergenerationele problematiek 
Het is bekend dat problematische opvoeding wordt overgedragen van generatie op generatie. 
Uit onderzoek komt naar voren dat de preventie en behandeling van intergenerationele 
problematiek alleen effectief is als de focus van de hulp op de ouder-kindinteractie en de ouder-
kindrelatie ligt. Verder onderzoek naar welke risicofactoren en protectieve factoren een rol spelen bij 
de overdracht van intergenerationele problematiek en naar effectieve aanpakken om in te grijpen op 
deze intergenerationele overdracht van problemen is van belang. 
 
Voorkomen en behandelen van hechtingsproblematiek 
Onderzoek laat zien dat onveilige gehechtheid in de kindertijd een veelvoorkomend probleem is. Als 
een ouder een onvoldoende veilige basis biedt kan een jong kind het basisvertrouwen in zichzelf 
kwijt raken en het vermogen verliezen om afstand en nabijheid tot de ouder adequaat te reguleren. 
Hechtingsproblemen staan een gezonde ontwikkeling in de weg en geven later als het kind zelf ouder 
is geworden een risico op problematisch opvoedgedrag en daarmee weer op het overdragen van 
intergenerationele problematiek. Onderzoek naar instrumenten voor vroege signalering van 
mogelijke hechtingsproblematiek en naar effectieve aanpakken van problematische hechting is van 
belang. 
 
Voorkomen en behandelen van trauma 
Het niet verwerken van traumatische opvoedervaringen is een belangrijke risicofactor in de 
overdracht van intergenerationele problematiek. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat vroegtijdige 
onderkenning van trauma noodzakelijk is om ernstige en langdurige gevolgen voor de psychosociale, 
emotionele en cognitieve ontwikkeling van kinderen te voorkomen. Vroegtijdige onderkenning van 
trauma lukt in de praktijk nog lang niet altijd. Verder onderzoek naar het voorkomen van 
traumaklachten, ontwikkeling van screeningsinstrumenten en effectevaluatie van 
traumabehandelingen is nodig. Een specifiek thema is het voorkomen dat kinderen in de knel komen 
bij (v)echtscheidingen (een speerpunt in de bestuurlijke transformatieagenda). 
 

4.7 Programmalijn Kwaliteit van de pedagogische omgeving 

Het centrale thema van deze programmalijn is een sterk en veilig pedagogisch klimaat in het eerste, 
tweede en derde opvoedmilieu: een veilig en positief opvoedklimaat in gezinnen, netwerk, buurt, 
school, kinderopvang, pleeggezinnen en residentiële voorzieningen. De Ouder- en kindteams en 
Samen DOEN teams leggen verbinding met formele en informele voorzieningen in wijk en buurt. 
Samen met de kinderopvang en de scholen vormen zij de pedagogische infrastructuur. Deze 
programmalijn sluit aan bij de ambitie uit de bestuurlijke transformatieagenda om de pedagogische 
infrastructuur te versterken. De speerpunten van deze programmalijn zijn: 
 
Effectevaluaties van aanpakken in wijk of buurt 
Kinderen groeien op in een sociale context. De context van gezin, buurt, vrienden beïnvloeden het 
gedrag van kinderen. Het is van belang om risicofactoren te reduceren en beschermende factoren te 
vergroten. Aanpakken gericht op hele ‘communities’ zijn daarbij van belang. Welke aanpakken, 
bijvoorbeeld de vreedzame wijk, zijn effectief in het voorkomen van risicofactoren en het versterken 
van protectieve factoren en waarom? 
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Leer en leefklimaat in scholen 
Het behalen van een kwalificatie in het onderwijs is een van de belangrijkste protectieve factoren. 
Onderzoek naar het versterken van het leef- en leerklimaat in scholen is van belang. Daarbij gaat het 
ook over onderwerpen uit de bestuurlijke transformatieagenda als: de aansluiting tussen passend 
onderwijs en jeugdhulp, de samenwerking tussen Ouder- en Kindteams en de scholen en de inzet van 
onderwijs-zorgarrangementen om het kind optimale ontwikkelkansen te bieden. 
 
Versterken beroepskrachten in de basisvoorzieningen 
Juist in de basisvoorzieningen als de kinderopvang, peuterspeelzalen en scholen ligt de kans om 
beginnende problemen vroegtijdig te signaleren en aan te pakken en daarmee kleine problemen 
klein te houden. Welke aanpakken zijn effectief om beroepskrachten in de basisvoorzieningen te 
ondersteunen bij het vroegtijdig signaleren van kinderen die extra begeleiding nodig hebben en bij 
het coachen in de samenwerking met ouders van deze kinderen? In aansluiting op de bestuurlijke 
transformatieagenda gaat het om het vergroten van de ouderbetrokkenheid en een op 
samenwerking gerichte relatie tussen ouders en professionals. 
 

4.8 Kennisuitwisseling 

Een belangrijk doel van het NEJA is het organiseren en stimuleren van kennisuitwisseling tussen 
praktijkprofessionals, onderzoekers, beleidsmakers en docenten, zodat we in het stelsel kunnen 
leren van wat we weten. Het NEJA zet in op een levendige kennisuitwisseling, vooral interactief, in 
kleiner en in groter verband. Beoogde activiteiten voor kennisuitwisseling zijn: 

 gastcolleges over en weer door medewerkers uit praktijk of beleid aan studenten van de 
onderwijsinstellingen en door onderzoekers van de kennisinstellingen voor medewerkers uit 
praktijk of beleid; 

 actualiteitencolleges door hoogleren en lectoren over de state-of-the-art kennis op een 
actueel onderwerp; 

 expertmeetings rond promoties om de consequenties van het promotieonderzoek voor 
praktijk, beleid en verder onderzoek te verkennen; 

 kennisbijeenkomsten rond specifieke onderzoeksresultaten; 
 themaspecifieke minisymposia; 
 (poster)presentaties op landelijke congressen; 
 tweejaarlijkse grootschalige NEJA-conferentie. 

 

4.9 Implementatie en onderwijsvernieuwing 

Toepassen van kennis over ‘wat werkt’, gaat niet vanzelf. Implementeren van kennis vraagt meer dan 
dat een professional zich deze kennis eigen maakt via voorlichting en opleiding. Hulpverlenen met 
resultaat vraagt ook om blijvende supervisie om de kennis zorgvuldig toe te passen en in te passen in 
de specifieke situatie van de cliënt. Na het implementeren van een nieuwe werkwijze blijkt na een 
jaar vaak dat veel professionals zijn teruggevallen in de oude werkwijze. Een blijvende verandering 
realiseren lukt alleen door een zorgvuldige uitvoering van alle stappen van het implementatieproces. 
Het gaat om: kennis nemen van de nieuwe werkwijze, bereid zijn er mee te gaan werken, training of 
opleiding en daarna structurele ondersteuning op de werkvloer door coaching, supervisie en 
intervisie. Ook monitoring en evaluatie draagt bij, zodat inzichtelijk wordt of de nieuwe werkwijze 
leidt tot de beoogde resultaten. 
 
In het NEJA is aandacht voor implementatieprocessen en implementatieonderzoek. Onderzoek naar 
leren op de werkvloer en effectieve manieren voor professionals om te reflecteren op hun eigen 
handelen staat op de agenda. Ook de implementatie van richtlijnen is een thema. Richtlijnen geven 
de meeste up-to-date kennis voor de onderkenning en aanpak van specifieke problemen of de best 
mogelijke aanpak in specifieke werksituaties. Het werken met richtlijnen is, naast zaken als intervisie, 
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bijscholing en reflectie, een belangrijke manier om de vakbekwaamheid van jeugdzorgprofessionals 
te vergroten. Ook vergroten richtlijnen de autonome handelingsruimte van jeugdprofessionals, die 
naar verwachting in de toekomst minder gebonden zullen zijn aan protocollen en procedures. 
 
Ook de aansluiting tussen opleidingen en werkveld is opgenomen in het NEJA-meerjarenprogramma 
met als doel het toerusten van professionals op hun nieuwe rol in het jeugddomein.  
Beoogde activiteiten voor onderwijsvernieuwing zijn: 

 werkgroepen die op basis van ervaringen in de praktijk meehelpen om nieuwe 
onderwijsmodules te ontwikkelen voor toekomstige HBO- en WO-geschoolde professionals 
die worden opgeleid op de Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Inholland, de UvA en de 
VU; 

 stages voor studenten (HBO en WO)in de praktijk of bij de gemeente Amsterdam; 
 onderzoeksscripties door HBO en WO masterstudenten. 
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5 Budget en Aanvraagprocedure 

 

5.1 Budget 

De gemeente Amsterdam levert een jaarlijkse financiële bijdrage aan het NEJA. 
De gemeente Amsterdam kent het budget per jaar toe. Het afdelingshoofd Jeugd van de gemeente 
Amsterdam, tevens lid van de NEJA stuurgroep, neemt de besluiten over de begroting en uitgaven 
van het NEJA uit het budget dat de gemeente jaarlijks toekent aan het NEJA. 
Het budget wordt jaarlijks verdeeld over een aantal hoofdcategorieën: 

 cofinanciering KeTJA; 
 onderzoeksprojecten voor scientist practitioners; 
 klein-en-fijn projecten; 
 cofinanciering bij onderzoek dat door onderzoeksubsidies wordt binnengehaald; 
 NEJA-coördinator; 
 kosten voor communicatie en activiteiten voor kennisdeling. 

 
De consortiumpartners van het NEJA partners leveren een bijdrage in de vorm personele inzet en 
samen gebruiken de partners hun inzet om extra middelen te generen voor onderzoek en 
kennisontwikkeling. 
 

5.3 Aanvraagprocedure cofinanciering 

De NEJA-coördinator , de leden van de NEJA-stuurgroep en NEJA-programmaraad signaleren actief 
de kansen voor subsidieaanvragen en de ‘calls’ die daarvoor worden uitgeschreven door externe 
instanties voor de financiering van onderzoek. In onderlinge afstemming wordt besloten tot al dan 
niet gezamenlijke inschrijving op deze subsidiecalls. De NEJA-coördinator schakelt daarbij het 
dagelijks bestuur van het NEJA in en stemt af met de NEJA-stuurgroep. 
Jaarlijks komt er vanuit de NEJA-coördinator een oproep tot het indienen van projectideeën. Deze 
worden in het dagelijks bestuur van het NEJA besproken en geprioriteerd. Jaarlijks wordt 
geëvalueerd in de NEJA-stuurgroep. Het stuurgroeplid namens de gemeente Amsterdam heeft de 
eindverantwoordelijkheid over het nemen van besluiten over de begroting en uitgaven van het NEJA 
uit het budget dat de gemeente jaarlijks toekent aan het NEJA. 


